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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter 
att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 
2010:900, med möjlighet att övergå till begränsat förfarande under 
förutsättning att förslaget godkänns under samrådet.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A0)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet:
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

BAKGRUND
Den 22 juli 1977 vann förslag till stadsplan vid Nyhammaren i Laxå tätort, Laxå 
kommun, laga kraft. För fastigheten Lassåna 3:206 innebär det att ett område 
öster om fastigheten är planlagd som parkmark, som ägs av Laxå kommun. 
Fastighetsägaren till Lassåna 3:206 har ansökt om att få köpa mark för att utöka 
sin fastighet österut och Laxå kommun har ställt sig positiva till detta då det 
underlättar skötsel av parkmarken och kan anses vara en naturlig utökning av 
fastigheten Lassåna 3:206.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med ändringen av den gällande detaljplanen är att möjliggöra en utökning, 
österut, av fastigheten Lassåna 3:206.

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav 
för detta är uppfyllda. Möjlighet finns att övergå till begränsat förfarande under 
förutsättning att förslaget godkänns under samrådet.
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PLANDATA

Läge och omfattning
Ändringen omfattar ca 235 kvm av fastigheten Lassåna 3:73, som i sin helhet 
omfattar 124898 kvm. Planområdet ligger i södra delen av Laxå tätort.

Markägoförhållanden
Marken ägs idag av Laxå kommun, men ändringen syftar till att marken ska 
fastighetsregleras så att den blir en del av den privatägda bostadsfastigheten 
Lassåna 3:206.

GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

Översiktsplan
I översiktsplanen nämns ingen förändring av området. Ändringen i detaljplanen 
anses inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplan
Den 22 juli 1977 vann förslag till stadsplan vid Nyhammaren i Laxå tätort, Laxå 
kommun, laga kraft. Planens intentioner är att möjliggöra bostadsbyggnation på 
Nyhammaren, under året 1977.

Den 4 juli 2002 vann ändring av stadsplan, tillägg av planbestämmelser för 
Lassåna 3:158 m fl samt för Saltängen 12:3 m fl, Laxa tätort, Laxå kommun, 
Örebro län. Syftet med planändringen syftar främst till att möjliggöra 
byggnadsplacering på den delen av villatomterna som vetter mot parkmark.

I gällande plankarta finns stora områden för park eller plantering, varav en mindre 
del avses förändras till bostadsmark, genom denna ändring.

Ursprunglig stadsplanekarta
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse
Området är bebyggt i enlighet med gällande detaljplan, med friliggande bostäder i  
1.5 plan. 

Riksintresse och fornlämningar
Inom och i närområdet till planområdet finns inga riksintressen utmarkerade.

Inom detaljplanen, och till viss del inom förslag till planändring, finns ett 
fornlämningsområde av typen gruvområde. Gruvområde består av 6 gruvhål och 
5 skrotstensvarp. Gruvhålen är 6-10 m i diameter, 2 stycken är 9x4 m och 12x3 
m. De är till största delen igenfyllda, men kan ses inom en 0.2-0.4 m högkant 
ovan igenfyllningen. Skrotstensvarpen är 6-12 m i diameter och 0.5-1.5 m hög. 
Fyllning av 0.2-0.5 m st skarpkantade skrotstenar. Beväxt med gles tallskog. 
Den äldre inprickningen är avsevärt större, med sannolikt har en del gruvhål och 
skrotstenshögar blivit helt utplånade i sambandmed att man anlade villaområdet.

Ändringen av detaljplan berör delvis fornlämningsområdet men inte något av de 
lämningar efter gruvhål som pekats ut inom området. Utökning av fastigheten 
Lassåna 3:206 bedöms inte påverka fornlämningsområdet negativt. Planändringen 
berör endast en mindre del av fornlämningsområdet och inskränker inte dess värde 
eller tillgången till området.

Område för planändring
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Riskfaktorer
Den föreslagna förändringen av gällande detaljplan bedöms inte ge en ökning av 
riskfyllda förhållande avseende buller, föroreningar eller dylikt.

Planändring och konsekvenser
Syftet med ändringen av den gällande detaljplanen är att möjliggöra en utökning, 
österut, av fastigheten Lassåna 3:206, genom att föra över mark från fastigheten 
Lassåna 3:73.  Marken inom fastigheten Lassåna 3:73 är idag parkmark i gällande 
detaljplan, men ska genom denna ändring övergå till bostadsmark.

Ändringen utformas så att planen i övrigt stämmer överens med befintlig 
plan. Inga nya bestämmelser införs i plankartan utöver genomförandetid för 
planändringen.

Konsekvenserna av planändringen är i huvudsak att fastigheten Lassåna 3:206 ges 
möjlighet att utökas, vilket ej bedöms ge en betydande påverkan på området som 
helhet. Begränsningar av markens bebyggande kvarstår i samma omfattning som i 
gällande plan, för bostadsmark. Lassåna 3:206 kan utökas med ca 235 kvm.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå under våren 2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen vinner laga 
kraft.

Fastighetsbildning
Fastighetsförrättning för att reglera tidigare parkmark till befintlig bostadsfastighet 
genomförs av Lantmäteriet. Ansvar för ansökan och bekostande av förrättning 
åligger fastighetsägaren till Lassåna 3:206.

Huvudmannaskap
Kommunen är fortsatt huvudman för den allmänna platsmarken inom planen. 
Ändringen berör dock enbart kvartersmark.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg
Planarkitekt

Lars Johansson
Förvaltningschef




















